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Stosownie do § 43 pkt 4 uchwały N r 190 Rady M inistrów z dnia 29 października
2013 r. Regulam in pracy Rady M inistrów (M. P. poz. 979, z późn. zm .) przedstawiam
następujące stanowisko do opinii strony pracodaw ców Zespołu problem ow ego Rady Dialogu
Społecznego ds. praw a pracy w sprawie projektu ustawy o zm ianie ustawy o związkach
zawodowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 2 sierpnia 2016 r., przedstawionej w piśmie
z dnia 13 w rześnia 2016 r.
Odnosząc się do uwagi dotyczącej konieczności ograniczenia zbyt szerokiego,
zdaniem

w nioskodaw ców,

katalogu

uprawnień

przyznanych

w szystkim

osobom

w ykonującym pracę zarobkową, w szczególności przew idzianych w art. 32 ustawy z dnia 23
maja 1991 r. o zw iązkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881; dalej jako „u.z.z.”),
art. 25 ust. 3 u.z.z., art. 31 u.z.z., art. 331 ust. 1 u.z.z., oraz ograniczenia obowiązku
finansow ania działalności związkowej przez pracodawców inform uję, że nie została ona
uwzględniona. W ykonanie w yroku Trybunału K onstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r.
sygn. akt K 1/13 (Dz. U. poz. 791) wym aga zachowania zasad niedyskrym inacji zarówno
w odniesieniu do zakładow ych organizacji związkowych, jak i jej członków. W ocenie
projektodawcy nie ma podstaw do różnicowania uprawnień przyznanych wszystkim osobom
wykonującym pracę zarobkową. Orzeczenie Trybunału K onstytucyjnego nie kwestionowało
zakresu upraw nień członków zw iązków zawodowych niezbędnych dla realizacji zadań
zw iązku zawodowego reprezentow anych przez jej członków, którymi m ogą być zarówno
pracownicy, jak i inne osoby w ykonujący pracę zarobkową. „Zw iązek zawodowy został
ukształtowany na poziom ie konstytucyjnym jako organizacja funkcjonująca w określonym
układzie wzajem nych relacji osób wykonujących pracę oraz pracodawców. W tym układzie

związki zawodowe m ogą m.in. prowadzić rokow ania będące przejaw em dialogu partnerów
społecznych, którzy dążą do koncyliacyjnego rozstrzygnięcia zaistniałych między nimi
kwestii spornych (por. w yrok z 28 kw ietnia 2009 10 r., sygn. K 27/07, O TK ZU nr 4/A/2009,
poz. 54, cz. III, pkt 2.3.2). Efektem dialogu m ogą być zawierane porozum ienia, w tym układy
zbiorowe pracy (...) Zw iązek zawodowy został ukształtowany na poziomie konstytucyjnym
jako

organizacja

m ająca

szczególne

znaczenie

w

sferze

ochrony

interesów

osób

wykonujących pracę zarobkow ą w sprawach dotyczących stosunku pracy. W ykonywanie tej
funkcji powiązane zostało z przyznaniem związkom zawodowym instrum entów służących
rozwiązywaniu problem ów zaistniałych w relacjach z pracodawcami oraz ich organizacjami.
Charakter

praw ny

zw iązku

zawodowego

wyznaczony

na

gruncie

konstytucyjnym,

determinuje w zasadniczym wymiarze zakres swobody ustaw odaw cy wprowadzającego
bardziej szczegółowe unorm ow ania dotyczące funkcjonow ania takiej organizacji (...).
Pracownik, jako podm iot wolności zrzeszania się w zw iązkach zaw odow ych (art. 59 ust. 1
Konstytucji) nie może być identyfikow any wyłącznie przez pryzmat rodzaju stosunku
prawnego łączącego go z pracodawcą. Zdaniem Trybunału, status pracow nika pow inien być na gruncie konstytucyjnym - oceniany przez odwołanie się do kryterium pracy zarobkowej.
N a tym tle Trybunał w skazał trzy przesłanki wyznaczające ramy praw ne konstytucyjnego
rozumienia pojęcia pracow nik, o którym m owa w art. 59 ust. 1 Konstytucji. Pojęcie
to obejmuje wszystkie osoby, które - po pierw sze - w ykonują określoną pracę zarobkową,
po drugie, pozostają w stosunku prawnym z podmiotem , na rzecz którego ją świadczą, oraz po trzecie - mają takie interesy zawodowe związane z w ykonywaniem pracy, które m ogą być
grupowo chronione ( ...) N ie bez znaczenia dla postrzegania zjawisk zachodzących na rynku
pracy jest zauważalny w ostatnich latach, stopniowy wzrost liczby osób pracujących
na własny rachunek (...) N a tym tle należy zaznaczyć, że w Polsce jest najwyższy w Unii
Europejskiej

odsetek osób zatrudnionych na podstawie term inow ych um ów o pracę

(ok. 27%). Sygnalizowany wyżej wzrost znaczenia mniej stabilnych form zatrudnienia
wywołuje liczne niepożądane efekty. W iążą się one przede w szystkim z brakiem ciągłości
i stabilności zatrudnienia oraz obniżeniem bezpieczeństwa socjalnego pracowników. Pociąga
to za sobą negatywne skutki głównie w sferze stabilności osobistej i rodzinnej pracowników,
prawa

do urlopu,

bezpiecznych

i

higienicznych

w arunków

pracy,

niektórych

form

zabezpieczenia społecznego czy praw a do em erytury.” - cytat z uzasadnienia wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r. sygn. akt K 1/13.
Z kolei, odnosząc się do uwagi dotyczącej ograniczenia, w skutek projektowanych
zmian,

konstytucyjnej

zasady

wolności

działalności
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gospodarczej

przedsiębiorców

niezatrudniających pracow ników informuję, że w ocenie projektodaw cy proponow ane zmiany
nie

naruszają

wolności

nieingerow ania w sposób

działalności

gospodarczej

ze

w zględu

zarządzania i kreow ania polityki kadrowej

na

fakt

przedsiębiorstwa.

Jednocześnie należy pam iętać o treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym
ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych w olności i praw m ogą być
ustanawiane tylko w ustaw ie i tylko wtedy, gdy są konieczne w dem okratycznym państwie
m.in. dla wolności i praw innych osób. O graniczenie swobody prow adzenia działalności
gospodarczej jest więc uzasadnione ze w zględu na konieczność zagw arantow ania osobom
wykonującym pracę zarobkow ą m ożliw ości efektywnego korzystania z praw a koalicji.
Nie uw zględniono także uwagi dotyczącej pojęcia zakładowej organizacji związkowej
w zakresie wyłączenia m ożliw ości utworzenia związku zawodowego w yłącznie przez osoby
zatrudnione poza stosunkiem pracy. Trudno się nie zgodzić z argum entacją do podnoszonej
uwagi „W skutek now elizacji obow iązyw ałby znacznie bardziej liberalny niż obecnie wymóg
zrzeszania
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członków

w ykonujących

pracę

zarobkow ą

(niekoniecznie

będących

pracow nikam i).” Jakkolw iek projektodaw ca nie podziela jej konkluzji. Z uzasadnienia
w yroku TK sygn. akt K 1/13 (Dz. U. poz. 791) wynika, iż „Pracow nik, jako podmiot
wolności zrzeszania się w zw iązkach zawodowych (art. 59 ust. 1 Konstytucji) nie może być
identyfikowany w yłącznie przez pryzm at rodzaju stosunku praw nego łączącego go z
pracodawcą.” W ykonanie w yroku TK nie upraw nia projektodaw cy do dyskryminacji,
zarówno organizacji związkowych, jak i jej członków, w zakresie upraw nień czy decyzji o
osobach reprezentujących ten związek. Nie należy zapom inać, iż zw iązek zawodowy
reprezentuje interes grupow y niezależnie od przynależności do związku. N ie m ożna pozbawić
zw iązku zawodowego m ożliw ości realizacji jednego z podstaw ow ych zadań, jakim jest
w spółuczestniczenie w tw orzeniu korzystnych w arunków pracy. Projektodaw ca nie może
narazić się na zarzut naruszenia niezależności zw iązków zaw odow ych w ich działalności
statutowej, która miałaby m iejsce w sytuacji braku możliw ości reprezentow ania interesów
innych niż pracow nicy osób wykonujących pracę zarobkową, gdy to tylko one będą
członkami danego zw iązku zawodowego. Trybunał zauw aża w uzasadnieniu i wskazuje na
potrzebę istnienia zw iązku z pracodawcą (w szerokim znaczeniu) osiągniętego poprzez
uwzględnienie

kryteriów

ekonomicznej

zależności

wskazanych

w

projekcie

przez

ustawodawcę.
Przym iot zakładowej organizacji związkowej jakkolw iek zw iązany z zakresem
indywidualnego prawa pracy w zakresie posiadanych upraw nień nie przesądza o wyłączności
zadań realizow anych przez związki zawodowe na gruncie prawa pracy.
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Nie

została

rów nież

uw zględniona

uwaga

dotycząca

w yłączenia

możliwości

zawierania układów zbiorow ych pracy przez organizacje związkowe, w których skład
wchodzą

tylko

inne

niż

pracow nicy

osoby

wykonujące

pracę

zarobkową.

Już

w obowiązującym stanie praw nym jest możliwe zawieranie układów zarówno na gruncie
Kodeksu pracy, jak rów nież ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (ustaw a o RDS). N ie m ożna zapominać, że do zaw arcia układu dojdzie
gdy strony w yrażą na to zgodę. Tym samym projektodaw ca nie podziela obaw organizacji
pracodawców w tym zakresie.
Nie należy zapom inać przy tym, że postanow ienia układowe nie m uszą się
sprowadzać jedynie do kwestii w arunków ekonom icznych w ykonyw ania pracy, ale również
innych

w arunków

jej

w ykonyw ania

-

godziny

otw arcia

zakładu,

zasad

dostępu

do pom ieszczeń czy przem ieszczania się po terenie zakładu, zasad w spółdziałania różnych
osób wykonujących pracę na rzecz pracodawcy. Stąd konkluzja projektodaw cy, iż również
niepracownicze związki zaw odow e powinny mieć możliwość zaw arcia układu zbiorowego
pracy, który regulow ałby praw a i obowiązki osób w ykonujących

pracę zarobkową

i pracodawców.
Poza tym, jak w ynika z uzasadnienia wyroku TK z dnia 2 czerwca 2015 r. „związek
zawodowy został ukształtow any na poziom ie konstytucyjnym jako organizacja funkcjonująca
w określonym układzie w zajem nych relacji osób w ykonujących pracę oraz pracodawców.
W tym układzie związki zawodowe m ogą m.in. prowadzić rokow ania będące przejawem
dialogu partnerów społecznych, którzy dążą do koncyliacyjnego rozstrzygnięcia zaistniałych
między nimi kwestii spornych (...). Efektem dialogu m ogą być zaw ierane porozumienia,
w tym układy zbiorowe pracy.”
W kolejnej wersji projektu (w stosunku do projektu z 2 sierpnia 2016 r.) zostanie
natomiast uw zględniona uwaga dotycząca m ożliwości doprecyzowania pojęcia "czynność
doraźna” przez strony oraz określenia przez strony limitów czasow ych na wykonywanie
czynności doraźnej. Zostanie dodany dodatkowy ustęp w art. 25 u.z.z. o następującej treści:
,,4. W układzie zbiorowym pracy można określić limity czasu zwolnień od pracy
zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności w ynikającej z funkcji
związkowej osób wykonujących pracę zarobkow ą oraz ustanowić definicję

doraźnej

czynności. ”
Odnosząc się natom iast do uwagi dotyczącej udostępniania przez pracodawcę
informacji o liczbie członków organizacji związkowej do wglądu innej działającej u niego
4

organizacji

związkowej,

pokrzywdzony,

nie

w skazuję,

podziela

obaw

że

strona

organizacji

pracow ników ,
pracodawców

a
w

więc

ewentualny

zakresie

naruszania

niezależności zw iązków zawodowych, tym sam ym w ocenie projektodaw cy niezasadnym jest
przyjm owanie tej uwagi.
Także kolejna uw aga dotycząca braku możliwości zgłoszenia ponow nego zastrzeżenia
co do liczebności tej samej zakładowej organizacji związkowej w term inie

1 roku

od upraw om ocnienia się orzeczenia sądowego w tej sprawie - nie została uwzględniona.
Projektodawca nie przew iduje zasadniczych, dynam icznych zm ian w liczebności członków
zw iązków

zawodowych,

które

uzasadniałyby

przyjęcie

uwagi.

W eryfikacja

sądowa

liczebności zw iązku zawodowego ma kilka aspektów: ekonom iczny - koszt prowadzonego
postępow ania sądowego, celowy - nie zakłada się dużej zmienności stanu liczbowego
organizacji, karny - wielokrotnie zgłaszane zastrzeżenia, szczególnie przez pracodawcę,
może narazić go na zarzut z art. 35 ustawy o zw iązkach zaw odow ych (utrudnianie
prow adzenia działalności związkowej).
Nie uw zględniono rów nież uwagi dotyczącej sposobu zaw ierania porozumienia
w sprawie zam ierzonych działań dotychczasowego lub nowego pracodaw cy dotyczących
warunków zatrudnienia pracow ników w zw iązku z planowanym przejściem zakładu pracy lub
jego części na nowego pracodawcę. Nie należy bow iem zapom inać, iż związek zawodowy
reprezentuje interes grupowy niezależnie od przynależności do związku. N ie m ożna pozbawić
zw iązku zaw odow ego

możliw ości

realizacji jednego

z podstaw ow ych

zadań, jakim

jest w spółuczestniczenie w tw orzeniu korzystnych w arunków pracy.
Zarówno w przepisie art. 2 6 1 ust. 3 1 u.z.z., jak i art. 30 ust. 6 u.z.z. zastosowano
podobne rozwiązanie. Z jednej strony każda zakładow a organizacja zw iązkow a w zakresie
praw i interesów zbiorow ych reprezentuje wszystkie osoby w ykonujące pracę zarobkową
(art. 7 ust. 1 u.z.z.). Z drugiej jednak strony z założenia regulaminy, porozum ienia zbiorowe
(np. porozum ienie, o którym m ow a w art. 26' ust. 3 1 u.z.z.) i inne dokum enty wskazane
w aktualnie obow iązującym art. 30 ust. 5 u.z.z. odnoszą się do pracow ników w rozumieniu
Kodeksu pracy.

Przew idziano

więc w projekcie, że dopiero

gdy uzgodnienie tych

dokum entów ze w szystkim i zakładowym i organizacjami związkowym i byłoby niemożliwe,
to powinno ono nastąpić przynajmniej z reprezentatywnym i organizacjam i związkowymi,
z których każda zrzesza co najmniej 5% pracow ników zatrudnionych u pracodawcy. Przyjęcie
zasady,

że

w

razie

rozbieżności

stanowisk

wśród

zw iązków

zaw odow ych

prawo

do uzgodnienia regulam inów przysługuje zw iązkom reprezentatywnym , z których każdy
zrzesza co najmniej

5% pracowników, ma w założeniu służyć przełam aniu impasu
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w rokowaniach

i

odzwierciedlać

prymat

organizacji

zrzeszających

pracowników

w rozumieniu Kodeksu pracy przy ustalaniu zakładowych źródeł praw a pracy.
M ając na względzie uwagę dotyczącą udostępniania przez pracodawcę zakładowym
organizacjom zw iązkowym w yników przeprow adzonych badań w przypadku podejrzenia
wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia, należy zauważyć, że na podstaw ie art. 304
Kodeksu pracy pracodaw ca m a obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy, o których m ow a w art. 207 § 2 Kodeksu pracy rów nież wobec osób
fizycznych w ykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Przepis ten
konkretyzuje obowiązki bhp w zakresie określonym w art. 207 § 2 K odeksu pracy.
Jednocześnie zgodnie z art. 8 u.z.z. w projektowanym brzm ieniu każdy zw iązek zawodowy
kontroluje przestrzeganie przepisów dotyczących interesów osób wykonujących pracę
zarobkową, w tym w zakresie BHP. Zm iana art. 29 ust. 1 u.z.z. ma w zam ierzeniu umożliwić
każdej z organizacji zw iązkowych realizację ustawowych zadań związków, o których mowa
wyżej. Proponowana zm iana nie utrudnia działalności zainteresowanego przedsiębiorstwa,
natomiast w znacznej mierze stanowi realizację dyrektywy przyznania przedstawicielom
pracowników ułatw ień um ożliw iających im szybkie i skuteczne w ykonywanie funkcji.
Udostępnienie w yników badań służy realizacji zadania zw iązków zawodowych w tym
zakresie.
Z kolei, w

odniesieniu do uwagi dotyczącej

rozum ienia pojęcia „osobistych

przym iotów ” oraz braku w yodrębnienia w art. 31 ust. 11 u.z.z. elem entu odnoszącego się
do działania w charakterze przedsiębiorcy, zasadniczo należy zwrócić uwagę, że charakter
pracy wykonywanej przez osoby wykonujące pracę nie będące pracow nikam i je st z reguły
inny

niż

charakter

pracy

wykonywanej

przez

pracowników.

W prowadzone

przez projektodawcę w yłączenie możliwości korzystania z upraw nienia do zwolnienia
z obowiązku świadczenia pracy przez osoby inne niż pracownicy, które posiadają szczególne
umiejętności, gwarantuje zachowanie stabilności działania pracodawcy, który oczekuje
określonych rezultatów od osoby wykonującej pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Sytuacja określona w art. 645 § 1 Kodeksu cywilnego jest w yjątkow a - gdy dzieło nie może
być wykonane przez inne osoby, bo utraci wówczas jakąkolw iek wartość dla zamawiającego.
W sytuacji, gdy w ykonanie dzieła zostało powierzone działaczowi zw iązkowem u, który
posiada specjalne przym ioty, interes związkowy nie może przeważać nad interesem
gospodarczym zam aw iającego, którem u zależy na w ykonaniu dzieła przez tę osobę
w określonym terminie. Z drugiej strony uprawnienie, o którym m ow a w przepisie
art. 31 ust. 1 u.z.z., pozw ala osobom pełniącym funkcję członka zarządu zw iązku na pełne
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zaangażow anie w działalność związkową. Konstruując przepis art. 31 u.z.z., przyjęto więc
założenie, że zapewnienie działaczom związkowym możliw ości korzystania z prawa
do zwolnienia

z

obow iązku

świadczenia

pracy

jest

niezbędne

dla

prawidłowego

w ykonywania przez nich funkcji.
Nie uwzględniono także uwagi dotyczącej postulatu zm iany art. 32 ust. 1 u.z.z. w ten
sposób, aby zakaz w nim przew idziany dotyczył wyłącznie zm iany w arunków zatrudnienia
oraz wypowiedzenia umowy. W ocenie projektodaw cy brak je st podstaw do różnicowania
poziom ów ochrony przysługującej działaczom związkowym tylko ze w zględu na rodzaj
umowy łączącej osobę w ykonującą pracę z pracodawcą. W arte uwagi jest tu stanowisko TK,
który aspekt dyskrym inacji podnosi poprzez odwołanie się do art. 59 ust. 1 Konstytucji
stwierdzając, że pracow nik nie może być identyfikowany w yłącznie przez pryzm at rodzaju
stosunku prawnego łączącego go z pracodawcą.
Należy zwrócić uwagę, że przepis ten dotyczy ochrony w ąskiego grona członków
związku,

ograniczonego

liczebnością

kadry

kierowniczej

pracodawcy.

Ponadto,

projektodaw ca w prow adza liczne m echanizm y pozwalające na w yłonienie w zakładzie
faktycznej reprezentacji pracowniczej. Zróżnicowanie ochrony działaczy związkowych
ze w zględu na rodzaj um ow y m ogłoby być nieskuteczne dla zabezpieczenia wykonywania
funkcji związku. N ie zapom inajmy, że osobom wykonującym pracę poza stosunkiem pracy
nie służy roszczenie o przyw rócenie do pracy.
Nie została rów nież uw zględniona uw aga dotycząca skrócenia do 3, ewentualnie
5 dni, term inu na przedstawienie przez organizację zw iązkow ą stanow iska w sprawie
wypowiedzenia, rozw iązania lub jednostronnej zm iany stosunku praw nego członkowi zarządu
organizacji związkowej w skazanem u uchwałą. Zajęcie stanow iska przez zarząd związku
w sprawie rozw iązania lub w ypow iedzenia um ow y działacza zw iązkowego w ym aga podjęcia
uchwały. Dla ważności uchw ały może być niezbędne zwołanie posiedzenia, odpowiednie
kworum itp. Tym czasem zw olnienie działacza związkowego może istotnie, negatywnie
wpłynąć na działalność danego związku. Stąd też termin na zajęcie stanow iska nie może być
zbyt krótki, na co zresztą zwracali uwagę przedstawiciele reprezentatyw nych organizacji
zw iązkowych w trakcie konsultacji projektu z dnia 22.03.2016 r. W arto mieć także
na względzie, że na podstaw ie aktualnie obow iązujących przepisów zarząd zw iązku nie ma
żadnego term inu na w yrażenie takiej zgody.
Uwaga dotycząca w ysokości rekom pensaty przysługującej innej niż pracownik osobie
wykonującej pracę zarobkow ą w razie naruszenia przez pracodawcę przepisu art. 32
ust. 1 u.z.z - także nie została uwzględniona. Przepis art. 32 ust. I 2 u.z.z. ma nie tylko
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stanowić zadośćuczynienie szkodom wyrządzonym pokrzywdzonym , ale m a rów nież pełnić
funkcję prewencyjną. W prow adzenie rekom pensaty w projektowanej formie ma stanowić
istotnie odczuwalną ekonom iczną dolegliwość dla pracodawcy i tym samym zniechęcać
do naruszania przepisu art. 32 ust. 1 u.z.z., zw łaszcza że w przypadku działaczy-pracow ników
funkcjonuje instytucja przyw rócenia do pracy.
W dodanym ust. I 2 w art. 32 u.z.z. wzorowano się na karze umownej z Kodeksu
cywilnego, o której m ow a w art. 483 i 484 K odeksu cywilnego. W prowadzenie rekompensaty
w razie naruszenia przez pracodawcę art. 32 ust. 1 u.z.z, które uzasadnia żądanie jej zapłaty,
z jednej

strony zabezpiecza interes

osoby wykonującej

pracę

zarobkow ą niebędącej

pracownikiem, a z drugiej rodzi ryzyko niepokrycia otrzym aną rekom pensatą strat, jakie taka
osoba może ponieść w w yniku niezgodnego z prawem rozw iązania lub wypowiedzenia
umowy przez pracodawcę. Przewidziano więc w projekcie, że osoba taka może żądać
odszkodowania przenoszącego w ysokość rekompensaty. W tym celu będzie m usiała wykazać
w postępowaniu

sądowym

wszystkie przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.

Rekom pensata ma charakter zaliczany, tj. musi być zaliczona na poczet odszkodowania,
a zasądzeniu może podlegać tylko odszkodowanie w kwocie przewyższającej (przenoszącej)
kwotę rekompensaty.
W kolejnej wersji projektu zostanie natomiast uw zględniona uw aga dotycząca
definicji pojęcia „kadry kierow niczej” . Treść projektu zostanie zm odyfikow ana poprzez
powrót do pojęcia „zakładu pracy” a nie „pracodawcy” w celu zachow ania spójności
systemowej i możliw ości stosowania ugruntowanego na gruncie Kodeksu pracy orzecznictwa
w tej sprawie. Propozycja zm iany art. 32 ust. 5 u.z.z. jest następująca:
„5. Osobami stanowiącym i kadrę kierowniczą, o których mowa w ust. 3. są
kierujący jednoosobow o zakładem p racy i ich zastępcy albo osoby wchodzące w skład
kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy, a także inne osoby wyznaczone
do dokonywania za pracodaw cę czynności w sprawach z zakresu praw a pracy. ”
Z kolei, nie została uw zględniona uwaga dotycząca kognicji sądu pracy w sprawach
z zakresu roszczeń w ynikających z art. 33 ust. 1 u.z.z. Projektodawca podzielił podnoszoną
przez

stronę

pracow ników

Rady

D ialogu

Społecznego

argum entację

w

zakresie

nieuzasadnionego podziału rozstrzygania spraw z zakresu zbiorowego praw a pracy pomiędzy
kognicję

sądu

pracy

w art. 33 ust. 2 u.z.z.,

i

sądu

która

nie

cywilnego.
m iała

Zrezygnowano

związku

Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r.
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z

ze

zmiany

wykonaniem

kognicji

w yroku

sądu

Trybunału

Nie uwzględniono rów nież postulatu doprecyzowania, czy u pracodaw cy objętego
działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej w liczbie osób w ykonujących pracę
zarobkow ą podlegających ochronie przewidzianej w art. 32 ust. 1 u.z.z. m ieszczą się osoby
wskazane u każdego z pracodawców, czy łącznie u w szystkich pracodawców. Proponowana
zm iana przepisu 342 u.z.z. w ykracza poza zakres projektowanej regulacji, nie mając związku
z w ykonaniem w yroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerw ca 2015 r. sygn. akt
K 1/13. Aktualnie obow iązujący przepis art. 342 u.z.z. nie budzi w ątpliw ości w tym zakresie
wśród przedstawicieli doktryny.
M ając natom iast na w zględzie uwagę dotyczącą definicji pracodaw cy zastosowanej
w ustawie o organizacjach pracodawców, należy zauważyć, że spójność sytemu prawa pracy
w ym aga od projektodaw cy w prowadzenia w szystkich niezbędnych zm ian realizujących cel
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zm iana ta nawiązuje do pojęcia pracodawcy w sensie
konstytucyjnym (jako drugiej strony um ow y z inną niż pracow nik osobą wykonującą pracę
zarobkową) szerszym niż ujęcie pracodawcy w rozum ieniu K odeksu pracy, do którego
odsyłają obecnie obow iązujące przepisy ustaw y o organizacjach pracodawców. Ww. uwaga
nie została więc uwzględniona.
N ie

uwzględniono

rów nież

kolejnej

uwagi

zawierającej

postulat

zachowania

dotychczasowego brzm ienia art. 19 ust. 1 ustaw y o organizacjach pracodaw ców w zakresie,
w jakim obejmuje on pojęcie „działalności niezgodnej z ustaw ą” . Projektodawca formułując
zmianę art. 19 ust. 1 ustawy o organizacjach pracodawców brał pod uwagę tożsamość
czynu/naruszenia i zagrożenie karą za czyn opisany w art. 36 ust. 1 ustawy o związkach
zawodowych i w art. 19 ust. 1 ustawy o organizacjach pracodawców. Zm iana art. 19 ust. 1
ustawy o organizacjach pracodaw ców pow inna być spójna ze zm ianą art. 36 ust. 1 ustawy
o związkach zawodowych. Nie sposób enum eratywnie wymienić przypadków działalności
organizacji pracodaw ców niezgodnej z przepisami prawa. Jednocześnie należy zwrócić
uwagę, że podobne rozw iązania są stosowane m.in. w ustawie o fundacjach i ustawie Prawo
o stowarzyszeniach.
W kolejnej wersji projektu zostanie natom iast uw zględniona uw aga dotycząca
zasadności w prow adzenia w ustaw ie o organizacjach pracodaw ców odpow iedzialności karnej
z art. 191 tej ustawy. Treść projektu zostanie zm odyfikowana poprzez w prowadzenie tożsamej
kary jak przew idyw ana w art. 35 ust. 2 1pkt 2 ustawy o zw iązkach zaw odow ych dla naruszeń
o podobnym charakterze. Zaproponow ano następującą zm ianę art. 191 ustawy o organizacjach
pracodawców:
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„Art. 191. Kto w związku z pełnioną fu n kcją przeznacza dochód z działalności
gospodarczej prow adzonej p rzez zw iązek pracodawców, federację lub konfederację na cele
niesłużące realizacji ich zadań statutowych lub dzieli go pom iędzy członków’ związku,
federacji łub konfederacji podlega grzywnie. ”.
Nie została natom iast uw zględniona uwaga w skazująca na brak zasadności wejścia
w życie

zmienianej

rozwiązywaniu

ustawy

sporów

przed

dokonaniem

zbiorowych.

Spójność

niezbędnych
sytemu

prawa

zm ian
pracy

w

ustawie
w ym aga

o
od

projektodawcy w prow adzenia wszystkich niezbędnych zmian w jego zakresie realizujących
cel orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. W ocenie projektodaw cy zakładane w projekcie
zmiany w zakresie ustaw y o rozw iązyw aniu sporów zbiorowych są wystarczające i adekwatne
do zrealizowania w ykonania w yroku TK.
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